
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  №  63 

другого засідання шістнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання 

  

від 10 вересня 2019 року м. Кропивницький 

 

Друге засідання шістнадцятої сесії міської ради сьомого скликання 

відкриває міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П.: 

Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади, 

журналісти! 

 

Депутатів прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

На друге засідання шістнадцятої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 33 депутати. Відсутні 10 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення засідання сесії, є.  

 

Шановні присутні! 

Напередодні святкування Дня міста ми маємо нагоду                                      

відзначити нагородами кращих представників територіальної громади                            

міста Кропивницького. 

 

Міський голова Райкович А.П. та секретар міської ради Табалов А.О. 

вручають квіти та відзнаки Виконавчого комітету Міської ради                                   

міста Кропивницького. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати, запрошені, присутні! 

21 вересня запрошуємо вас взяти участь у заходах з відзначення 265-ї 

річниці заснування міста Кропивницького. План заходів вам надіслано. 

 

Відповідно до вимог Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання міський голова надав слово громадянам міста, які 

записалися на виступ: 
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Нагорній О.В., яка зачитала звернення мешканців міста, які 

проживають по вулиці Миколи Левитського, до депутатів міської ради з 

питання розвантаження вулиці від великовантажного транспорту, 

організації одностороннього руху та забезпечення безпеки руху. 

Орєшкову Г.М., який звернувся з проханням заборонити змінювати 

цільове призначення земельних ділянок, наданих під ведення садівництва. 

 

Райкович А.П.: 

Прошу відповідні підрозділи Виконавчого комітету Міської ради                             

міста Кропивницького опрацювати порушені питання та надати повне 

роз’яснення містянам.  

 

Шановні присутні! 

У роботі вісімнадцятої сесії міської ради беруть участь: 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у                             

місті Кропивницькому ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у                             

місті Кропивницькому ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

 

Шановні колеги! 

Переходимо до формування порядку денного. 

Нагадую, що у нас залишились нерозглянутими: 

питання “Про надання згоди на добровільне приєднання Новенської 

селищної територіальної громади Кіровоградської області до Кропивницької 

міської територіальної громади Кіровоградської області” (проект рішення                                  

№ 3297),  

а також питання щодо регулювання земельних відносин. 

 

Крім того, вчора відбулась погоджувальна нарада з керівниками 

депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій, на якій було 

підтримано пропозицію включити до порядку денного шістнадцятої сесії три 

додаткових загальних питання, які пройшли процедуру оприлюднення 

відповідно до законодавства: 

‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                              

від 15 лютого 2018 року № 1422 ‟Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки”, проект рішення за 

реєстраційним № 3254 (доповідач Морква М.О. ‒ директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління 

економіки міської ради); 

‟Про втрату чинності рішення міської ради”, проект рішення за 

реєстраційним № 3264 (доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник управління 

соціальної підтримки населення міської ради); 
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‟Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 

‟Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях 

України та членів їх сімей на 2017-2019 роки”, проект рішення за                     

реєстраційним № 3266 (доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник управління 

соціальної підтримки населення міської ради). 

Матеріали вам роздано. 

 

Окремим списком на погоджувальній нараді депутати запропоновали 

включити до порядку денного ще додаткові питання.  

Прошу депутатів оголосити, які саме питання пропонується включити. 

 

Бєжан М.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного шістнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін та доповнень до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 06.11.2019 № 1991”, проект рішення за реєстраційним                        

№ 3274 (доповідач Вовенко О.А. ‒ начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища міської ради). 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Бєжана М.М. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Яремчук В.С., депутат міської ради (позафракційна): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного шістнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про безоплатну передачу проектно-кошторисної документації”, 

проект рішення за реєстраційним № 3319 (доповідач Білокінь С.В. ‒ начальник 

управління капітального будівництва міської ради). 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Яремчук В.С. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного шістнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

учасникам АТО”, проект рішення за реєстраційним № 3262 (доповідач 

Вовенко О.А. ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради). 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Дриги В.В. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція ‟Рідне місто”, депутатська 

група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного шістнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про затвердження ТОВ ‟Торговий Дім ‟АГРОАЛЬЯНС” технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та передачу її в 

оренду по просп. Інженерів, 1”, проект рішення за реєстраційним № 3036 

(доопрацьований) (доповідач Вовенко О.А. ‒ начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради). 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Волкожі Т.П. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Терзов Д.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні депутати! 

З метою розміщення стадіону у мікрорайоні Старої Балашівки, прошу 

включити до порядку денного шістнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м. Кропивницького земельної ділянки”, проект рішення без                        

реєстраційного номера (доповідач Вовенко О.А. ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради). 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Терзова Д.С. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную доповнення до порядку денного шістнадцятої сесії міської 

ради затвердити в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2771 “Про внесення доповнень до порядку 

денного шістнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питання порядку денного ‟Про депутатські 

запити депутатів міської ради”. 

В міжсесійний період надійшов один депутатський запит.  

Слово надається секретарю міської ради Табалову А.О. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні депутати! 

На адресу Міської ради міста Кропивницького надійшов депутатський 

запит Краснокутського О.В., який депутат буде оголошувати особисто. 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), оголосив депутатський 

запит (додається) щодо розгляду можливості безкоштовного проїзду дітей 

шкільного віку у комунальному транспорті м. Кропивницького. 
 

Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), запропонувала розширити вимоги депутатського 

запиту, а саме розглянути можливість перевезення дітей шкільного віку, які 

відвідують гуртки, по закінченню навчального часу за наявності в них 

посвідчення. 

 

Краснокутський О.В. пояснив підстави щодо підготовки депутатського 

запиту у озвученому ним варіанті та погодився змінити його вимоги, а саме 

врахувати можливість безкоштовного проїзду дітей шкільного віку у 

комунальному транспорті м. Кропивницького не тільки у навчальний час.  

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), запропонував 

детально вивчити порушене питання. 

 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний), звернувся до 

депутатів з проханням дотримуватися вимог Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання під час розгляду депутатських запитів. 

 

Краснокутський О.В. відповів на запитання депутатів Капітонова С.І., 

Цертія О.М. щодо ризиків, фінансових можливостей міського бюджету та 

шляхів вирішення питання, порушеного у депутатському запиті. Наголосив, 

що виконавчим органам міської ради надається доручення опрацювати 

питання та розробити механізм для забезпечення можливості 

безкоштовного проїзду дітей шкільного віку у комунальному транспорті                                  

м. Кропивницького. Звернув увагу, що постійна комісія міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку працює над вирішенням питання щодо наповнення міського 

бюджету за рахунок стягнення існуючої заборгованості по сплаті земельного 

податку. 
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Демченко М.І. висловив свою думку стосовно обговорення та розгляду 

депутатських запитів.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція підтримати депутатський запит                           

Краснокутського О.В. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2772 “Про депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького О.Краснокутського” (додається). 

 

Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка), оголосив депутатський запит (додається) щодо виділення коштів на 

придбання житла багатодітній сім’ї. Запропонував підтримати 

депутатський запит, доручити управлінню молоді та спорту, відділу ведення 

обліку житла міської ради спільно з фінансовим управлінням опрацювати 

депутатський запит та надати інформацію про його виконання у визначений 

законодавством строк. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція підтримати депутатський запит Бойка С.В. Прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2773 “Про депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького С.Бойка” (додається). 
 

Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка), оголосив усний депутатський запит щодо встановлення обмежувачів 

швидкості руху по вулиці Кропивницького (на ділянці від вулиці Полтавської 

до вулиці Колодязної). Звернув увагу, що по цій вулиці пожвавився рух 

автомобільного транспорту, а на зазначеному проміжку вулиці через дорогу 

до чотирьох навчальних закладів йдуть батьки з дітьми, що створює 

небезпеку виникнення аварійних ситуацій. Звернувся з проханням підтримати 

його усний депутатський запит, доручити Головному управлінню житлово-
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комунального господарства міської ради опрацювати питання щодо 

встановлення обмежувачів швидкості руху по вулиці Кропивницького (на 

ділянці від вулиці Полтавської до вулиці Колодязної) поруч із пішохідними 

переходами, де нанесена дорожня розмітка.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція підтримати усний депутатський запит Бойка С.В. 

Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

 

Прийнято рішення № 2774 “Про усний депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького С.Бойка” (додається). 
 

Яремчук В.С., депутат міської ради (позафракційна), оголосила 

депутатський запит (додається) щодо неякісно виконаних робіт з 

реконструкції дитячого майданчика. Звернулася з проханням підтримати 

депутатський запит, доручити управлінню молоді та спорту спільно з 

юридичним управлінням міської ради опрацювати депутатський запит та 

надати інформацію про його виконання у визначений законодавством строк.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція підтримати депутатський запит Яремчук В.С. 

Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2775 “Про депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького В.Яремчук” (додається). 
 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), озвучив 

інформацію, що на березі річки Сугоклії по вул. Нижній, 12 відбуваються 

земляні роботи з використанням потужної техніки без відповідних дозвільних 

документів. Зазначив, що у порядку денному шістнадцятої сесії міської ради 

міститься проект рішення № 3259 ‟Про надання Кролевцю А.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
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по вул. Нижній, 12”, відповідно до якого зазначена земельна ділянка 

передається в оренду строком на 49 років. Не погодився із запропонованим 

проектом рішення, спираючись на норми Земельного кодексу України, рішення 

міської ради та вимоги чинного законодавства.  

Проінформував, що у разі прийняття міською радою рішення відносно 

проекту рішення № 3259 він буде звертатися до Кіровоградської місцевої 

прокуратури та до суду стосовно оскарження рішення щодо виділення 

вищезазначеної земельної ділянки депутату Кролевцю А.В. Висловився, що 

проект рішення № 3259 суперечить вимогам чинного законодавства України.  

 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний), пояснив, що не 

має жодного відношення до управління майном, розташованого на земельній 

ділянці по вул. Нижній, 12, оскільки всі права на це майно було передано ним у 

‟сліпий траст”. Проінформував, що на зазначеній земельній ділянці роботи 

проводяться суто у відповідності до вимог чинного законодавства. 

Запропонував надати слово з порушеного питання громадянину 

Овчіннікову Д.П. ‒ особі, яка має всі права на управління майном, 

розташованим на земельній ділянці. 

 

Овчінніков Д.П. пояснив, що два місяці тому придбав на вторинному 

ринку майно ‒ гідротехнічні споруди насосної станції першого підйому, де 

також знаходились інші споруди, будівельне сміття, старі комунікації, 

дренажні системи, які виходять у воду. Зазначив, що має статус первинного 

водокористувача, який відповідно до законодавства дозволяє проводити 

реконструкцію, благоустрій території, в тому числі берегових зон. 

Проінформував, що роботи проводяться з метою очищення та благоустрою 

берегової зони.  

 

Райкович А.П.: 

Я надав доручення начальнику управління Державного архітектурно-

будівельного контролю виїхати на місце, вивчити ситуацію та надати 

інформацію в робочому порядку. У разі порушень будівельних правил і 

нормативів вжити заходів щодо припинення несанкціонованого будівництва.  

 

Демченко М.І. заявив, що громадянин Овчінніков Д.П. напередодні 

погрожував йому.  

 

Райкович А.П.: 

Чи є ще у депутатів депутатські запити? Немає.  

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про надання згоди 

на добровільне приєднання Новенської селищної територіальної громади 

Кіровоградської області до Кропивницької міської територіальної 

громади Кіровоградської області”. Проект рішення за реєстраційним                          

№ 3297. Доповідач Морква М.О. ‒ директор департаменту з питань 
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економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління 

економіки міської ради. 

 

Морква М.О., директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки міської ради, 

зачитала проект рішення та відповіла на запитання депутатів Волкова І.В., 

Кролевця А.В. щодо правових наслідків добровільного приєднання Новенської 

селищної територіальної громади Кіровоградської області до Кропивницької 

міської територіальної громади Кіровоградської області та пояснила, що 

приєднання не передбачає проведення позачергових виборів депутатів, а у разі 

приєднання представляти інтереси територіальної громади селища Нового 

буде староста.  

 

Яремчук В.С., депутат міської ради (позафракційна), наголосила, що для 

територіальної громади селища Нового питання добровільного приєднання 

Новенської селищної територіальної громади до Кропивницької міської 

територіальної громади Кіровоградської області є історичним рішенням.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Хотів би проінформувати. 

По-перше, були проведені збори з територіальною громадою                              

селища Нового з метою роз’яснення позиції Міської ради                                                   

міста Кропивницького відносно питання приєднання Новенської селищної 

територіальної громади до Кропивницької міської територіальної громади з 

дотриманням положень нормативно-правової бази. Меморандум, 

запропонований громадою селища Нового, буде обов’язково врахований в 

розробленні подальшого плану розвитку мікрорайону.  

Впевнений, що у разі прийняття міською радою рішення про надання 

згоди на добровільне приєднання Новенської селищної територіальної 

громади до Кропивницької міської територіальної громади, в ході  

формування міського бюджету на 2020 рік буде розроблено відповідну 

Програму, яка буде відображати положення, прописані у меморандумі.  

Проведена серйозна та напружена робота. Місту доцільно бути єдиним, 

об’єднаним та рухатись в напрямку єдиної Програми соціально-економічного 

розвитку території. 

Дякую. 

Чи є бажаючі виступити? Немає. 

 

Пропоную прийняти даний проект рішення за основу і в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2776 “Про надання згоди на добровільне 

приєднання Новенської селищної територіальної громади 

Кіровоградської області до Кропивницької міської територіальної 

громади Кіровоградської області” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

втрату чинності рішення міської ради”. Проект рішення за реєстраційним                     

№ 3264. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник управління соціальної підтримки 

населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2777 “Про втрату чинності рішення міської 

ради” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759  

‟Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях 

України та членів їх сімей на 2017-2019 роки” (зі змінами). Проект рішення за 

реєстраційним № 3266. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник управління 

соціальної підтримки населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 2778 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 17 січня 2017 року № 759 ‟Про затвердження Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на                          

2017-2019 роки” (зі змінами)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 15 лютого 2018 року № 1422 ‟Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3254. Доповідач Морква М.О. ‒ директор департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління 

економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2779 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1422 ‟Про 

затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 

2018-2020 роки” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Черепенку М.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова  

(біля буд. № 24, корп.1)”. Проект рішення за реєстраційним № 2904. Доповідач 

Вовенко О.А. ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 
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Прийнято рішення № 2780 “Про надання Черепенку М.Г. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Космонавта Попова (біля буд. № 24, корп.1)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Генерала Жадова (напроти магазину ‟АТБ-маркет”) та включення  

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом”. Проект рішення за реєстраційним № 3276. Доповідач Вовенко О.А. ‒ 

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 2781 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Генерала Жадова 

(напроти магазину ‟АТБ-маркет”) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Космонавта Попова (біля магазину ‟АТБ-маркет”) та включення  

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом”. Проект рішення за реєстраційним № 3288. Доповідач Вовенко О.А. ‒ 

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради. 

 

Депутат Цертій О.М. (голова фракції політичної партії ‟Всеукраїнське 

об’єднання ‟Батьківщина”) звернувся з проханням продемонструвати на 

схемі місце розміщення земельної ділянки, зазначеної у проекті рішення. 

Закликав депутатів не голосувати за проект рішення у зв’язку з тим, що 

поруч із супермаркетом ‟АТБ-маркет” вже розташована значна кількість 

малих архітектурних форм. 
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Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний), проінформував, 

що на зазначеній у проекті рішення земельній ділянці вже розміщена                                  

тимчасова споруда ‒ сімейна пекарня, є паспорти прив’язки, заявники 

звернулись на земельні торги для придбання права оренди на користування 

земельною ділянкою. 

 

Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), запропонував надати слово начальнику управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища міської 

ради Вовенку О.А. та голові постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища Шамардіну О.С. щодо 

результатів розгляду проекту рішення постійною комісією. Пояснив, що 

місту Кропивницькому потрібен інфраструктурний розвиток, а наповнення 

міського бюджету відбувається за рахунок сплати податків. 

 

Цертій О.М. припустив, що відносно земельної ділянки, на якій вже 

розміщена тимчасова споруда та виданий паспорт прив’язки, бажаючих 

взяти участь у земельних торгах не буде. Запропонував скасувати паспорт 

прив’язки земельної ділянки та передати її на аукціон, в результаті чого 

знайдуться бажаючі взяти участь у земельних торгах та переможе той, хто 

запропонує найвищу орендну ставку. Виступив проти забудови міста малими 

архітектурними формами, тимчасовими спорудами, павільйонами, 

гаражами.  

 

В обговоренні питання взяли участь депутати Кролевець А.В.,                      

Цертій О.М., Капітонов С.І. 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”, 

співголова депутатської групи ‟Рідний край”), повідомив, що проект рішення 

міської ради за реєстраційним № 3288 розглянуто профільною постійною 

комісією. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради, озвучив дані фінансової аналітики 

щодо обсягів тіньової економіки у різних сферах діяльності в Україні. 

Наголосив, що треба завжди створювати умови підприємцям для ведення 

легального бізнесу з метою наповнення бюджету.  

 

Депутати Цертій О.М., Санасарян Р.Р., Капітонов С.І. висловили свої 

думки стосовно проекту рішення міської ради № 3288.  

 

Волков І.В., депутат міської ради (позафракційний), запропонував 

провести ревізію всіх паспортів прив’язки об’єктів, виданих відносно 

земельних ділянок. 
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Міський голова пояснив депутатам, що після звільнення заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради паспорти 

прив’язки не видаються, а питання щодо врегулювання проблем, які виникли 

внаслідок їх видачі, мають вирішувати депутати.  

 

Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії                         

Олега Ляшка), проінформував, що у порядку денному сесії міститься  

аналогічне питання ‒ проект рішення № 3289 ‟Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Кропивницького                               

(біля розвантажувального майданчика ринку ‟Полтавський”) та включення 

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом”, з схемою розташування якої депутат не зміг ознайомитися. 

Запропонував перенести розгляд зазначеного проекту рішення для 

ознайомлення з відповідною документацією та розглянути його після перерви. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Якщо вами з голосу вносяться питання до порядку денного, то, будь 

ласка, готуйте весь пакет документів! В іншому випадку, вносьте питання в 

робочому порядку.  

Чи можливо проект рішення за реєстраційним № 3288 поставити на 

голосування за основу і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 4, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Кропивницького (біля розвантажувального майданчика ринку 

‟Полтавський”) та включення до Переліку земельної ділянки,  

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3289. Доповідач Вовенко О.А. ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 

Надійшла пропозиція від депутата Бойка С.В. відтермінувати розгляд 

даного проекту рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Загребі А.В. у власність земельної ділянки по вул. Миколи 

Міхновського”. Проект рішення за реєстраційним № 3285. Доповідач                              

Вовенко О.А. ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

Ларін А.С., депутат міської ради (позафракційний), надав детальну 

інформацію відносно проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 2782 “Про передачу Загребі А.В. у власність 

земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Лірніку В.В. у власність земельної ділянки по вул. Миколи 

Міхновського”. Проект рішення за реєстраційним № 3284. Доповідач                              

Вовенко О.А. ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

Ларін А.С., депутат міської ради (позафракційний), звернув увагу, що 

проект рішення стосується учасника операції Об’єднаних сил.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 2783 “Про передачу Лірніку В.В. у власність 

земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Чахмахчян Л.К. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 

18-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2476.  

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), попрохав 

прокоментувати схематичну прив’язку земельної ділянки, а також 

запропонував для зручності встановити мікрофон поруч з екраном 

проектора.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 2784 “Про передачу Чахмахчян Л.К. в оренду 

земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 18-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

безоплатну передачу проектно-кошторисної документації”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3319. Доповідач Білокінь С.В. ‒ начальник управління 

капітального будівництва міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2785 “Про безоплатну передачу проектно-

кошторисної документації” (додається). 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), запропонував 

першочергово розглядати питання порядку денного, затверджені на 

попередньому засіданні сесії.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Ставлю на голосування пропозицію першочергово розглянути додаткові 

питання, внесені до порядку денного на другому засіданні шістнадцятої сесії, 

а саме проекти рішень за реєстраційними номерами 3319, 3274, 3262, 3036 

(доопрацьований), проект рішення без реєстраційного номера ‟Про надання 

згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади                                             

м. Кропивницького земельної ділянки” та розглянути ці питання до перерви. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін та доповнень до рішення Міської ради                                                 

міста Кропивницького від 06.11.2019 № 1991”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3274. Доповідач Вовенко О.А. ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2786 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 06.11.2019 № 1991” 

(додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3262. Доповідач Вовенко О.А. ‒ 

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. озвучив адреси земельних ділянок, які зазначені у проекті 

рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2787 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок учасникам АТО” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ТОВ ‟Торговий Дім ‟АГРОАЛЬЯНС” технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки та передачу її в оренду                                  

по просп. Інженерів, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 3036 

(доопрацьований). Доповідач Вовенко О.А. ‒ начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 2788 “Про затвердження ТОВ ‟Торговий Дім 

‟АГРОАЛЬЯНС” технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки та передачу її в оренду по просп. Інженерів, 1” 

(додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м. Кропивницького земельної ділянки”. Проект рішення без реєстраційного 

номера. Доповідач Вовенко О.А. ‒ начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

 

Терзов Д.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), пояснив місце розташування 

земельної ділянки. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2789 “Про надання згоди на прийняття до 

комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького 

земельної ділянки” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.30. 

 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 33 депутати, відсутні 10 депутатів. 

Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є. 

Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин.  

Кожне з питань опрацьоване управлінням земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, профільною постійною комісією, 

профільним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради.  
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Доповідач Вовенко О.А. ‒ начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, коротко надає 

роз’яснення щодо проектів рішень з демонстрацією слайдів та озвучує 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

Розглядаємо питання “Про надання АТ ‟Кіровоградський проектно-

конструкторський інститут ‟Грунтопосівмаш” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель                                                

по вул. Генерала Родимцева, 106”. Проект рішення за реєстраційним № 2879. 

 

Калапа С.Г., депутат міської ради (позафракційний), проінформував про 

потенційний конфлікт інтересів у даному питанні та заявив, що не братиме 

участі у голосуванні. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2790 “Про надання АТ ‟Кіровоградський 

проектно-конструкторський інститут ‟Грунтопосівмаш” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель по вул. Генерала Родимцева, 106” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟ІНСТИТУТ ‟МІСЬКБУДПРОЕКТ” дозволу на розроблення 

технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Соборній, 4”. Проект рішення за реєстраційним                      

№ 2947. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 2791 “Про надання ТОВ ‟ІНСТИТУТ 

‟МІСЬКБУДПРОЕКТ” дозволу на розроблення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

вул. Соборній, 4” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПАТ ‟ІМПЕРІЯ-С” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 88”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3002. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2792 “Про надання ПАТ ‟ІМПЕРІЯ-С” дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 88” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кулішу В.М. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по просп. Промисловому, 15-а”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2656. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2793 “Про надання Кулішу В.М. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по просп. Промисловому, 15-а” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ТОВ ВКФ ‟Спліт” технічної документації із землеустрою щодо 
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поділу та об’єднання земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 25”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2786. 

 

Волков І.В., депутат міської ради (позафракційний), проінформував про 

наявні корпоративні права у підприємстві та конфлікт інтересів у даному 

питанні. Заявив, що не братиме участі у голосуванні. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Волков І.В., депутат міської ради (позафракційний), пояснив, що питання 

затвердження ТОВ ВКФ ‟Спліт” технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 25 є 

суто технічним, його вирішення дозволило б укласти з міською радою договір 

оренди, згідно з яким до міського бюджету надходили б кошти. Висловив 

думку, що деякі депутати в угоду своїм особистим амбіціям не голосують за 

питання, які стосуються наповнення міського бюджету. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), висловився, що депутати, як 

представники територіальної громади, мають демонструвати системні 

підходи у роботі. Зауважив, що у проекті рішення за реєстраційним № 2786 

йдеться про нерухоме майно, на яке у підприємства є набуте на законних 

підставах право власності, підприємством сплачувалась орендна плата до 

міського бюджету. Наголосив, що на першому місці у депутатів мають бути 

інтереси територіальної громади. Звернувся з проханням повернутися до 

голосування за вищезазначений проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Цертія О.М. повернутися до 

голосування відносно проекту рішення за реєстраційним № 2786. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟Домініон-К” дозволу на розроблення технічної  документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 1”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3208 (доопрацьований). 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. пояснив, що доопрацьований проект рішення міської ради за 

реєстраційним № 3208 підготовлено на підставі клопотання керівництва 

ТОВ ‟Домініон-К”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2794 “Про надання ТОВ ‟Домініон-К” дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 1” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним                         

№ 3068. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. озвучив адреси земельних ділянок, зазначених у проекті рішення. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2795 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 

АТО” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3112. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2796 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок учасникам АТО” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Гавришу М.К. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Народній, 73”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3134. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 2797 “Про надання Гавришу М.К. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Народній, 73” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 2985 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2798 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 3201 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2799 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Овдію І.О. у власність земельної ділянки по вул. Глинки, 60/20”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3192. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2800 “Про передачу Овдію І.О. у власність 

земельної ділянки по вул. Глинки, 60/20” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3204. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2801 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Вербенку О.А. у власність земельної ділянки по                                                       

вул. Чайковського, 9”. Проект рішення за реєстраційним № 3214. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2802 “Про передачу Вербенку О.А. у власність 

земельної ділянки по вул. Чайковського, 9” (додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Хитрій В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок по вул. Глинки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3147. 
 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), озвучив 

зауваження до проекту рішення за реєстраційним № 3147 стосовно 

відсутності інформації щодо прив’язки земельної ділянки до конкретної 

адреси.  

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, продемонстрував на 

схемі місце розташування земельної ділянки.  

 

Райкович А.П.: 

Прошу працівників, відповідальних за підготовку проектів рішень з 

питань регулювання земельних відносин, при підготовці проектів рішень на 

розгляд профільної постійної комісії та міської ради надавати більш 

розширену інформацію відносно прив’язки земельної ділянки, в тому числі 

наочну, щоб депутатам було чітко зрозуміло її розташування. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2803 “Про надання Хитрій В.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 

вул. Глинки” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Шевні С.М. у власність земельної ділянки по вул. Казанській, 10”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2894. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 2804 “Про передачу Шевні С.М. у власність 

земельної ділянки по вул. Казанській, 10” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Савиновій К.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Першотравневому (біля                                

будинку № 26)”. Проект рішення за реєстраційним № 2805. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Бойка С.В. щодо розташування земельної ділянки.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2805 “Про надання Савиновій К.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Першотравневому (біля будинку № 26)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Буряк Л.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Павлоградській (біля будинку № 62)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2143. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2806 “Про надання Буряк Л.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Павлоградській (біля будинку № 62)” (додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам в СТ ім. Тимірязєва”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2611 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2807 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в СТ ім. Тимірязєва” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Добровольській Т.А. безоплатно у власність земельної ділянки                        

по вул. Народній (біля будинку № 10)”. Проект рішення за реєстраційним                   

№ 2629. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2808 “Про передачу Добровольській Т.А. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Народній (біля                                  

будинку № 10)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу СТ ‟ГО ‟Дружба” безоплатно у власність земельної ділянки                                       

по пров. Лелеківському 2-му, 25”. Проект рішення за реєстраційним № 2630. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 2809 “Про передачу СТ ‟ГО ‟Дружба” 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Лелеківському 2-му, 

25” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Заімову А.О. у власність земельної ділянки по вул. Яновського (біля 

будинку № 26)”. Проект рішення за реєстраційним № 2893. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 2810 “Про передачу Заімову А.О. у власність 

земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 26)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Бровенку О.Т. у власність земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева (біля будинку № 40)”. Проект рішення за реєстраційним № 2848. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2811 “Про передачу Бровенку О.Т. у власність 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля будинку № 40)” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Мілаю В.М. у власність земельної ділянки по                                                            

вул. Будівельників, 22”. Проект рішення за реєстраційним № 3138. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2812 “Про передачу Мілаю В.М. у власність 

земельної ділянки по вул. Будівельників, 22” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                             

“Про передачу Максюті С.С. безоплатно у власність земельної ділянки                                    

по вул. Тульській, 6”. Проект рішення за реєстраційним № 2986. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2813 “Про передачу Максюті С.С. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Тульській, 6” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Задворньому В.К. безоплатно у власність земельної ділянки                               

по вул. Андріївській (біля будинку 10-а)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2651. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

Шамардін О.С., голова постійної комісії міської ради з питань  
архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, озвучив пропозицію 

профільної постійної комісії міської ради відмовити громадянину 
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Задворньому В.К. у передачі безоплатно у власність земельної ділянки                            

по вул. Андріївській (біля будинку 10-а). 

 

Табалов А.О., секретар міської ради, проінформував, що Задворній В.К. є 

людиною з інвалідністю, неодноразово був на особистому прийомі секретаря 

міської ради, був присутнім на засіданнях міської ради. Звернувся з проханням 

підтримати проект рішення № 2651. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), зауважив, що 

проектом рішення міської ради № 2651 не зазначено про те, що питання 

стосується людини з інвалідністю.  

 

Міський голова пояснив, що інформація щодо стану здоров’я людини не 

зазначається у проектах рішень міської ради. Доручив начальнику управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища міської 

ради Вовенку О.А. надавати детальну інформацію щодо проектів рішень.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Артюха О.І., секретаря 

міської ради Табалова А.О. повернутися до голосування відносно проекту 

рішення міської ради № 2651. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), запитав про 

причини надання профільною постійною комісією міської ради рекомендації 

відмовити громадянину Задворньому В.К. у передачі безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Андріївській (біля будинку 10-а). 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, пояснив, що  

спеціалістами було здійснено комісійний виїзд на місце з фотофіксацією, в 

результаті чого виявилось, що земельна ділянка розташована на газоні.  

 

Міський голова висловив побажання начальнику управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради 

більш глибоко вивчати питання. Надав слово заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Мосіну О.В. для надання 

роз’яснення.  
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Мосін О.В., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, пояснив, що громадянин Задворній В.К. дійсно неодноразово 

звертався до міської ради стосовно виділення йому земельної ділянки під 

розміщення гаража, але за результатами виїзду спеціалістів на місце 

профільною комісією міської ради прийнято рішення відмовити заявнику та 

запропонувати іншу земельну ділянку. Проінформував, що заявник відмовився 

від вищезазначеної пропозиції. Повідомив, якщо міська рада надасть 

доручення і заявник погодиться на виділення йому іншої земельної ділянки, яка 

розташована поруч, то питання буде опрацьовано і винесено на розгляд 

міської ради. 

 

Шамардін О.С., голова постійної комісії міської ради з питань  
архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, запропонував 

відтермінувати розгляд проекту рішення міської ради № 2651 та 

доопрацювати його. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. відтермінувати 

розгляд даного проекту рішення, розібратися в ситуації та доопрацювати 

питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про передачу 

Пилипенку О.А. безоплатно у власність земельної ділянки по                                                 

вул. Новомиколаївській (біля буд. № 9)”. Проект рішення за реєстраційним                         

№ 2470. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 2814 “Про передачу Пилипенку О.А. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Новомиколаївській 

(біля буд. № 9)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Великому В.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                     

по пров. Фортечному (між буд. № 23 та № 25)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2194. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 2815 “Про передачу Великому В.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Фортечному  

(між буд. № 23 та № 25)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Скоку С.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гагаріна 

(біля буд. № 12)”. Проект рішення за реєстраційним № 2181. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 2816 “Про передачу Скоку С.Г. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Гагаріна (біля буд. № 12)” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Тєрєхову О.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                      

по вул. Преображенській, 19-б”. Проект рішення за реєстраційним № 1734. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 2817 “Про передачу Тєрєхову О.А. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Преображенській, 19-б” (додається).

  

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Борисенкову В.І. безоплатно у власність земельної ділянки                                  

по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 13, корп. 2)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2912. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 2818 “Про передачу Борисенкову В.І. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова  

(біля будинку № 13, корп. 2)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Яцуну Л.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Валерія 

Гончаренка (біля будинку № 7)”. Проект рішення за реєстраційним № 3139. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 2819 “Про передачу Яцуну Л.І. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Валерія Гончаренка (біля будинку                    

№ 7)” (додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Єрофеєву В.В. земельної ділянки по вул. Тимірязєва (біля будинку 

№ 58)”. Проект рішення за реєстраційним № 2913. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 2820 “Про передачу Єрофеєву В.В. земельної 

ділянки по вул. Тимірязєва (біля будинку № 58)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Голодку О.Д. у власність земельної ділянки по вул. Шевченка (біля 

буд. № 15)”. Проект рішення за реєстраційним № 2916. 

 

Артюх О.І., депутат міської ради (позафракційний), пояснив, що проект 

рішення за реєстраційним № 2916 стосується особи з інвалідністю з 

дитинства. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2821 “Про передачу Голодку О.Д. у власність 

земельної ділянки по вул. Шевченка (біля буд. № 15)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Профатилу О.В. земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського 

(біля будинку № 12-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 2914. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Нечипоренку В.В. безоплатно у власність земельної ділянки                               

по вул. Гагаріна (біля буд. № 12)”. Проект рішення за реєстраційним № 2915. 

 

Артюх О.І., депутат міської ради (позафракційний), звернув увагу, що це 

має бути третій гараж біля будинку по вул. Гагаріна 12. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 11, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Тіхоновій Л.Д. безоплатно у власність земельної ділянки                                     

по вул. Євгена Тельнова (біля будинку № 7 корп. 5)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2807. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради, повідомив, що проект рішення 

стосується дружини учасника операції об’єднаних сил.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 2822 “Про передачу Тіхоновій Л.Д. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля                                

будинку № 7 корп. 5)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Сокур Н.Я. безоплатно у власність земельної ділянки                                              

по вул. Яновського (біля будинку № 157)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 623. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. детально пояснив місце розташування земельної ділянки. 

 

Райкович А.П.: 

Є технічна можливість надати мікрофон начальнику управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради для надання коментаря біля схеми? Немає. 

Прошу на наступне засідання сесії забезпечити технічну можливість 

встановлення біля схеми мікрофону або мати один переносний мікрофон.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Моцному Р.В. та Олійник Н.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Шульгиних, 32-ж”. Проект рішення за реєстраційним № 3257. 

 

Депутати міської ради Шамардін О.С. (голова фракції політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), Шамардіна К.О. (голова 

міжфракційного об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція ‟Рідне місто”, 

депутатська група ‟Рідний край”) проінформували про конфлікт інтересів у 

даному питанні та заявили, що не братимуть участі у голосуванні (письмові 

заяви депутатів додаються). 

 

Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка в Міській раді міста Кропивницького), запитав, чому у проекті 

рішення зазначена земельна ділянка площею 0,0200 га. 
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Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, проінформував, що 

проект рішення стосується двох осіб. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), запропонував розібратися 

відносно площі земельної ділянки, зазначеної у проекті рішення. 

 

Вовенко О.А.: 

Є пропозиція внести зміни до даного проекту рішення, а саме замінити 

площу земельної ділянки ‟0,0200 га” на ‟0,0020 га” (далі зачитав проект 

рішення міської ради за реєстраційним № 3257 з урахуванням озвучених змін).  

 

Бойко С.В. запропонував поставити на голосування проект рішення за 

реєстраційним № 3257 за основу і в цілому зі змінами. 

 

Міський голова, депутати Шамардін О.С., Демченко М.І. обговорили 

процес підготовки та винесення на розгляд міської ради проектів рішень. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2823 “Про передачу Моцному Р.В. та                     

Олійник Н.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Шульгиних, 32-ж” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Буровій О.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв 

України (біля житлового будинку № 30)”. Проект рішення за реєстраційним                      

№ 625 (доопрацьований). 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на зауваження та 

прохання депутатів Цертія О.М. і Бойка С.В. надав інформацію щодо площі 

земельної ділянки та пояснив пункт 1 проекту рішення.  
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2824 “Про передачу Буровій О.І. безоплатно                    

у власність земельної ділянки по вул. Героїв України  

(біля житлового будинку № 30)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Митрофанову К.О. безоплатно у власність земельної ділянки                           

по вул. Гоголя (у дворі будинку № 57)”. Проект рішення за реєстраційним                                 

№ 3014. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), запитав, чому під розміщення 

гаража виділяється земельна ділянка площею 50 квадратних метрів? 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, пояснив, що зазначена 

земельна ділянка розташована на прибудинковій території у закритому дворі 

малоповерхової забудови. Проінформував, що проект рішення стосується  

існуючого гаража.  

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), виступив проти 

надання земельних ділянок під розміщення гаражів у дворах житлових 

будинків.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 8. 
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Прийнято рішення № 2825 “Про передачу Митрофанову К.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку 

№ 57)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Коваленку С.П. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Михайлівській, 36”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2653. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2826 “Про надання Коваленку С.П. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по  

вул. Михайлівській, 36” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПрАТ ‟УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)                                                 

по вул. Яновського, 65/52”. Проект рішення за реєстраційним № 2654. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, Мосін О.В., заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповіли на 

запитання депутата Демченка М.І. стосовно площі земельної ділянки.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 2827 “Про надання ПрАТ ‟УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ” дозволу на розроблення (технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Яновського, 65/52” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟РЕНТ ТРЕЙД” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Олега Паршутіна, 28”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2655. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2828 “Про надання ТОВ ‟РЕНТ ТРЕЙД” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Олега Паршутіна, 28” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПАТ ‟Укрнафта” дозволів на розроблення технічної документації                        

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) по м. Кропивницькому”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2657. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 
 

Прийнято рішення № 2829 “Про надання ПАТ ‟Укрнафта” дозволів 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по                                 

м. Кропивницькому” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Вагжанову Ю.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки в оренду по вул. Преображенській, 18-а”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2703. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2830 “Про надання Вагжанову Ю.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Преображенській, 18-а” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Загороднюку А.В. дозволу на розроблення технічної документації                       

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по                                               

вул. Лінія 10-а, 54-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2860. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2831 “Про надання Загороднюку А.В. дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по вул. Лінія 10-а, 54-а” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟Юкрейн Інфлетебл Студіо” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки                                                       

по вул. Преображенській, 27”. Проект рішення за реєстраційним № 3168. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Бойка С.В. стосовно строку оренди земельної ділянки.  
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2832 “Про надання ТОВ ‟Юкрейн Інфлетебл 

Студіо” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки по вул. Преображенській, 27” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟Юкрейн Інфлетебл Студіо” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки                                                        

по вул. Преображенській, 27-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3169 

(доопрацьований). 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), запропонував 

змінити строк оренди земельної ділянки, зазначеної у проекті рішення,  на 10 

років. 

 

Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка), висловився проти надання земельних ділянок в оренду на 

довготривалий строк, а саме на 49 років.  

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), звернувся з проханням 

озвучувати інформацію стосовно функціонального призначення та 

відсоткової ставки оренди земельної ділянки.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний доопрацьований проект 

рішення за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
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Надійшла пропозиція від депутатів Бойка С.В. та Демченка М.І. внести 

зміни до даного доопрацьованого проекту рішення, а саме встановити строк 

оренди земельної ділянки на 10 років. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 2833 “Про надання ТОВ ‟Юкрейн Інфлетебл 

Студіо” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки по вул. Преображенській, 27-а” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу Вітряченку Л.Б. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення                                     

по вул. Кропивницького, 6-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3207. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 2834 “Про надання дозволу Вітряченку Л.Б. на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Кропивницького, 6-а” 

(додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання “ТОВ “КІР НАФТА ТРАНС” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Інженерів, 11-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2919. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 2835 “Про надання “ТОВ “КІР НАФТА 

ТРАНС” дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по просп. Інженерів, 11-а” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення                      

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                         

по вул. Паризької Комуни, 41”. Проект рішення за реєстраційним № 2851. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2836 “Про надання                                                                                  

ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення                      

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                         

по вул. Паризької Комуни, 41” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення                               

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на 

перехресті вул. Овражної та пров. Верхньовеселого”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3115 (доопрацьований). 
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Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2837 “Про надання                                                                     

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на перехресті 

вул. Овражної та пров. Верхньовеселого” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟ТОКЕН” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Глинки, 1-д”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2804. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 2838 “Про надання ТОВ ‟ТОКЕН” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Глинки, 1-д” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПП ‟Фауст” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3118 доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 2839 “Про надання ПП ‟Фауст” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Генерала Родимцева” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟ДНК ГРУПП” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Степняка                       

Кравчинського, 33”. Проект рішення за реєстраційним № 3251. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2840 “Про надання ТОВ ‟ДНК ГРУПП” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Степняка Кравчинського, 33” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кролевцю А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Нижній, 12”. Проект рішення 

за реєстраційним № 3259 (доопрацьований). 
 

Кролевець А.В., депутат міської ради (позафракційний), заявив про 

конфлікт інтересів у даному питанні та заявив, що не братиме участі у 

голосуванні. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), навів приклади 

щодо визнання в судовому порядку рішень міської ради незаконними. Озвучив 

норми чинного законодавства, які регулюють питання земельних відносин у 

прибережних зонах. Виступив проти прийняття рішення.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 2841 “Про надання Кролевцю А.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Нижній, 12” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Рудник Н.Б. в оренду земельних ділянок по вул. Соборній, 25-б”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2730. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутатів 

Бойка С.В. та Цертія О.М. детально пояснив проект рішення. 

Проінформував, що профільною постійною комісією міської ради була внесена 

пропозиція внести зміни до проекту рішення № 2730, а саме встановити 

розмір орендної плати на рівні чотирьох відсотків від нормативної грошової 

оцінки. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за 

основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

 Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), запропонував голові постійної 

комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

озвучити підстави для рекомендації зменшити розмір орендної ставки з 

шести до чотирьох відсотків. 

 

Кріпак С.В., депутат міської ради (позафракційний), пояснив, що до 

нього особисто з проханням звернувся власник магазину, розташованого 

поруч із зупинкою громадського транспорту, який протягом багатьох років 

доглядає за цією зупинкою.  

 

Шамардін О.С., голова постійної комісії міської ради з питань  

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, проінформував, що заявник 

був присутнім на засіданні постійної комісії під час розгляду проекту рішення                         



51 
 

№ 2730, надав повну інформацію стосовно його об’єкту торгівлі та звернувся 

з проханням знизити орендну плату за користування земельною ділянкою. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію постійної комісії міської ради з 

питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища внести зміни до даного 

проекту рішення, а саме встановити розмір орендної плати на рівні                               

4 % від нормативної грошової оцінки. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 2842 “Про передачу Рудник Н.Б. в оренду 

земельних ділянок по вул. Соборній, 25-б” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Згідно з вимогами Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання зараз я маю оголосити перерву.  

Надійшла пропозиція від депутатів продовжити роботу сесії на 30 хвилин, 

а потім оголосити перерву. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про передачу                         

ТОВ ‟АПК” АГРОКОМПЛЕКС А” в оренду земельної ділянки по                                

пров. Експериментальному, 4-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2740. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 2843 “Про передачу ТОВ ‟АПК” 

АГРОКОМПЛЕКС А” в оренду земельної ділянки по                                                   

пров. Експериментальному, 4-а” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Юрченку Т.О. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 83-г”. Проект рішення за реєстраційним № 3038. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2844 “Про передачу Юрченку Т.О. в оренду 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 83-г” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки                                    

по пров. Курінному”. Проект рішення за реєстраційним № 3054. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 2845 “Про передачу                                                                         

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки                                                                           

по пров. Курінному” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Вітряченку Л.Б. в оренду земельної ділянки по вул. Миколи 

Левитського, 18”. Проект рішення за реєстраційним № 3048. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2846 “Про передачу Вітряченку Л.Б. в оренду 

земельної ділянки по вул. Миколи Левитського, 18” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ПП ‟СТ-Сервіс” технічної документації із землеустрою щодо 

(встановлення) відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)та 

передачі її в оренду по вул. Шевченка, 6-а”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 3160. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2847 “Про затвердження ПП ‟СТ-Сервіс” 

технічної документації із землеустрою щодо (встановлення) відновлення 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачі її в оренду                                            

по вул. Шевченка, 6-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Гарькавому Ю.О. та Гарькавій І.А. в оренду земельної ділянки по 

просп. Винниченка, 1-г”. Проект рішення за реєстраційним № 3256. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2848 “Про передачу Гарькавому Ю.О. та                             

Гарькавій І.А. в оренду земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-г” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ПП ‟БУР-СЕРВІС” договору оренди земельної ділянки                                 

по вул. Нижній П’ятихатській”. Проект рішення за реєстраційним № 2663. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2849 “Про поновлення ПП ‟БУР-СЕРВІС” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Нижній П’ятихатській” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2976. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2850 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому” (додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3018. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2851 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ПП ‟Чіс” договору оренди земельної ділянки на розі вул. Юрія 

Олефіренка та пров. Училищного”. Проект рішення за реєстраційним № 2978. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2852 “Про поновлення ПП ‟Чіс” договору 

оренди земельної ділянки на розі вул. Юрія Олефіренка                                                        

та пров. Училищного” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Мільто О.А. права користування земельною ділянкою на площі 

Дружби народів (біля житлового будинку № 1)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2972. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2853 “Про припинення Мільто О.А. права 

користування земельною ділянкою на площі Дружби народів (біля 

житлового будинку № 1)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Зуб В.М. права користування земельною ділянкою                                             

по вул. Генерала Родимцева, 83-г”. Проект рішення за реєстраційним № 3035. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2854 “Про припинення Зуб В.М. права 

користування земельною ділянкою по вул. Генерала Родимцева, 83-г” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” договору оренди землі по                          

вул. Слави (біля будинку № 12/1)”. Проект рішення за реєстраційним № 3053. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2855 “Про припинення                                                                   

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” договору оренди землі по вул. Слави (біля 

будинку № 12/1)” (додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення ФОП Краснову І.В. права користування земельною ділянкою по 

вул. Євгена Маланюка, 5”. Проект рішення за реєстраційним № 3126 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2856 “Про припинення ФОП Краснову І.В. 

права користування земельною ділянкою по вул. Євгена Маланюка, 5” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення ТОВ ‟ЄТК” права користування земельними ділянками”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2969 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2857 “Про припинення ТОВ ‟ЄТК” права 

користування земельними ділянками” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення ОКВП “ДНІПРО-КІРОВОГРАД” права користування земельними 

ділянками по м. Кропивницькому”. Проект рішення за реєстраційним № 2662. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2858 “Про припинення ОКВП “ДНІПРО-

КІРОВОГРАД” права користування земельними ділянками по                                  

м. Кропивницькому” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Гордєєвій Т.В. права користування земельною ділянкою по 

вул. Соборній (біля будинку № 36) та передачу її в оренду Кріпак С.В.,               

Кріпак Д.В.”. Проект рішення за реєстраційним № 3183 (доопрацьований). 

 

Кріпак С.В., депутат міської ради (позафракційний), заявив про наявний 

конфлікт інтересів у даному питанні та заявив, що не братиме участі у 

голосуванні. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), зауважив, що проектом рішення 

відразу пропонується передати в оренду земельну ділянку та встановити 

розмір орендної плати на рівні 3 %. Запитав про підстави щодо встановлення 

мінімальної відсоткової ставки.  

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, пояснив, що проект 

рішення за реєстраційним № 3183 (доопрацьований) готувався відповідно до 

клопотання заявника у зв’язку з тим, що на сьогодні немає рекомендованих 

орендних ставок.  

 

Табалов А.О., секретар міської ради, повідомив, що останнім часом 

розглядається багато питань щодо припинення права оренди земельних 

ділянок. Нагадав, що міською радою було прийнято рішення про підвищення 

орендних ставок. Запропонував рекомендувати постійній комісії міської ради 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища встановлювати 

мінімальну орендну ставку для всіх підприємців.  

 

Шамардін О.С., голова постійної комісії міської ради з питань  
архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, проінформував, що постійна 

комісія не надавала рекомендацій відносно проекту рішення № 3183. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 2859 “Про припинення Гордєєвій Т.В.                           

права користування земельною ділянкою по вул. Соборній  

(біля будинку № 36) та передачу її в оренду Кріпак С.В., Кріпак Д.В.” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Гордєєвій Т.В. права користування земельною ділянкою по 

вул. Соборній (біля будинку № 36) та передачу її в оренду Кріпак С.В.”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3184 (доопрацьований). 

 

Кріпак С.В., депутат міської ради (позафракційний), заявив про наявний 

конфлікт інтересів у даному питанні та заявив, що не братиме участі у 

голосуванні. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2860 “Про припинення Гордєєвій Т.В.                                      

права користування земельною ділянкою по вул. Соборній  

(біля будинку № 36) та передачу її в оренду Кріпак С.В.” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення ТОВ ‟Домініон-Зембуд” права користування земельними 

ділянками по вул. Дворцовій (напроти театру ім. Кропивницького)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3159 (доопрацьований). 
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Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2861 “Про припинення ТОВ ‟Домініон-Зембуд” 

права користування земельними ділянками по вул. Дворцовій (напроти 

театру ім. Кропивницького)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення ФОП Скляренку А.Б. права користування земельними ділянками 

по вул. Яновського (біля Колгоспного ринку)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2667. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2862 “Про припинення ФОП Скляренку А.Б. 

права користування земельними ділянками по вул. Яновського (біля 

Колгоспного ринку)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки на перехресті вулиць Хабаровської та 

Кримської, право власності на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення 

за реєстраційним № 3221. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), звернувся з проханням назвати 

ініціатора підготовки проекту рішення за реєстраційним № 3221. 

Запропонував перенести розгляд проекту рішення на наступне засідання сесії 

у зв’язку відсутністю обґрунтованої відповіді на своє запитання. 
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Міський голова пояснив, що міська рада є ініціатором винесення питань 

на розгляд міської ради для надання в оренду всіх вільних земельних ділянок 

представникам бізнесу шляхом аукціону. 

 

Шамардін О.С., голова постійної комісії міської ради з питань  
архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, запропонував оголосити 

перерву. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Перед тим, як я оголошу перерву, прошу повернутися та розглянути 

питання за порядковим № 55, проект рішення за реєстраційним № 2786 “Про 

затвердження ТОВ ВКФ ‟Спліт” технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 25”. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Мосін О.В., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради: 

Шановні депутати! 

Відбулася помилка при прийнятті рішення стосовно питання “Про 

передачу Моцному Р.В. та Олійник Н.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Шульгиних, 32-ж”, проект рішення за реєстраційним № 3257. 

Депутатами було прийнято рішення зі зміною, а саме зі зміненою площею 

земельної ділянки з 200 до 20 квадратних метрів. У технічній документації 

дійсно зазначена площа 200 квадратних метрів. Є документи на право 

власності. Заявники проживають поряд з цими гаражами. 

Прошу переглянути це питання.  

 

Санасарян Р.Р., депутат міської ради (голова фракції Радикальної 

Партії Олега Ляшка): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до розгляду проектів рішень міської ради за 

реєстраційними номерами 3288, 3289, відносно яких виникли питання щодо 

схем розміщення земельних ділянок. Питання з’ясовано та знято. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція оголосити перерву. 

Шановні депутати! 

Оголошується перерва на 15 хвилин.  

 

Після перерви о 16.15. 

 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 26 депутатів, відсутні 17 депутатів. 

Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є. 

 

Продовжуємо розгляд питань порядку денного. 

 

Ларін А.С., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Шановні колеги депутати! 

Зараз у сесійній залі присутня людина з обмеженими фізичними 

можливостями, а саме Костянтин Задворній, відносно якого сьогодні було 

відтерміновано розгляд питання “Про передачу Задворньому В.К. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Андріївській (біля будинку 10-а)” 

(проект рішення за реєстраційним № 2651) стосовно розміщення гаража. 

Підставою для відтермінування розгляду питання було розташування 

земельної ділянки на газоні. Депутатами була внесена пропозиція розглянути 

можливість виділення заявнику іншої земельної ділянки, розташованої 

поблизу. Але у спілкуванні громадянин Задворній В.К. наполіг на виділенні 

йому саме вищезазначеної земельної ділянки. Інша земельна ділянка його не 

влаштовує, оскільки маючи інвалідність до неї важко дістатись, особливо 

взимку. 

Прошу колег не відтерміновувати розгляд проекту рішення за 

реєстраційним № 2651, повернутися та підтримати його. 

 

Райкович А.П.: 

Вважаю неправильним надавати земельні ділянки в зонах червоних ліній. 

Треба надавати земельні ділянки в тих місцях, де є можливість.  

Олександре Мосін! 

Прошу вишукати можливість виділення земельної ділянки і максимально 

задовольнити прохання заявника. 
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Мосін О.В., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, продемонстрував на схемі, яку земельну ділянку є можливість 

виділити Задворньому В.К. під розміщення гаража.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Ларіна А.С. повернутися до 

голосування щодо розгляду питання “Про передачу Задворньому В.К. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андріївській (біля будинку 

10-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 2651. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Ларін А.С., депутат міської ради (позафракційний): 

Враховуючи суб’єктивно індивідуальну ситуацію, а саме що проект 

рішення стосується передачі земельної ділянки у власність, тобто міською 

радою наданий дозвіл на виготовлення технічної документації і людина, яка 

має обмежені фізичні можливості, витратила кошти на її виготовлення, 

пропоную підтримати проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування питання “Про передачу Задворньому В.К. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андріївській (біля будинку 

10-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 2651. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Преображенській 

(біля магазину ‟Соколівський м’ясокомбінат”) та включення до Переліку 
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земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2281 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2863 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Преображенській (біля 

магазину ‟Соколівський м’ясокомбінат”) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                                 

по вул. Кропивницького та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3224 (доопрацьований). 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Бойка С.В. щодо розташування земельної ділянки.  

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), розглянувши схему 

розташування земельної ділянки, припустив, що вона не може бути 

розташована  на вказаній у схемі території. Проінформував, що у міської 

ради є плани відносно розширення вулиці Кропивницького та розвитку її 

інфраструктури. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Цертія О.М. озвучив прізвище ініціатора розгляду питання. 

 

Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка): 

Шановні колеги! 
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Я маю провести обговорення цього та наступного питання з мешканцями 

вулиці Кропивницького. 

Прошу зняти з розгляду проекти рішень за реєстраційними                                           

№ 3224, 3174, повторно винести їх на розгляд профільної постійної комісії, 

куди запросити мене, як депутата, який представляє інтереси мешканців цього 

округу.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Бойка С.В. Прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти доопрацьований проект 

рішення за реєстраційним № 3224 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Кропивницького та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом” за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                     

по вул. Кропивницького та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3174. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Бойка С.В. щодо розташування земельної ділянки.  
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ ‟УКРАЇНА - ЦЕНТР” дозволу на передачу 

в суборенду земельних ділянок по м. Кропивницькому”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2796. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПП ‟Промбудагросервіс” дозволу на передачу в суборенду земельної 

ділянки по вул. Нейгауза, 8”. Проект рішення за реєстраційним № 3046. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2864 “Про надання ПП ‟Промбудагросервіс” 

дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Нейгауза, 8” 

(додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кіровоградській обласній організації Товариства сприяння обороні 

Україні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Великій Перспективній, 84”. Проект рішення за реєстраційним № 2659. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
 

Прийнято рішення № 2865 “Про надання Кіровоградській обласній 

організації Товариства сприяння обороні Україні дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Великій 

Перспективній, 84” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟ЗАВОД ‟ДЗЕРКАЛЬНИК” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Покровській, 48-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2660. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
 

Прийнято рішення № 2866 “Про надання ТОВ ‟ЗАВОД 

‟ДЗЕРКАЛЬНИК” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Покровській, 48-а” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кіровоградському обласному центру зайнятості дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

по вул. Леоніда Куценка, 12”. Проект рішення за реєстраційним № 2728. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2867 “Про надання Кіровоградському 

обласному центру зайнятості дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Леоніда Куценка, 12” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кіровоградському обласному центру зайнятості дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

по вул. Леоніда Куценка, 10”. Проект рішення за реєстраційним № 2729. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2868 “Про надання Кіровоградському 

обласному центру зайнятості дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Леоніда Куценка, 10” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТДВ ‟Завод дозуючих автоматів” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по пров. Експериментальному, 2”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 3165. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2869 “Про надання ТДВ ‟Завод дозуючих 

автоматів” дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                                                          

по пров. Експериментальному, 2” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ЖБК ‟АГРЕГАТЧИК” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Васнецова, 6”. Проект рішення за реєстраційним № 2244. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2870 “Про надання ЖБК ‟АГРЕГАТЧИК” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Васнецова, 6” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання управлінню комунальної власності Міської ради міста 

Кропивницького дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 63”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2924. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 2871 “Про надання управлінню комунальної 

власності Міської ради міста Кропивницького дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 63” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання КЗ КДЮСШ № 2 дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Курганній, 64”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2877. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2872 “Про надання КЗ КДЮСШ № 2 дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Курганній, 64” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Центральноукраїнському державному будинку художньої та 

технічної творчості дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                               

по вул. Вокзальній, 14”. Проект рішення за реєстраційним № 3194. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2873 “Про надання Центральноукраїнському 

державному будинку художньої та технічної творчості дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Вокзальній, 14” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Короленка, 75/1-в”. Проект рішення за реєстраційним № 3258. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2874 “Про передачу управлінню капітального 

будівництва Міської ради міста Кропивницького у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Короленка, 75/1-в” (додається).

  

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення                                      

по вул. Героїв України, 26, корп. 1”. Проект рішення за реєстраційним № 3065. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2875 “Про надання управлінню капітального 

будівництва Міської ради міста Кропивницького дозволу  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Героїв України, 26, корп. 1” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про зміну 

Тимошенку О.С. цільового призначення земельної ділянки по                                                                  

вул. Народній, 32-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2664. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2876 “Про зміну Тимошенку О.С. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Народній, 32-а” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Знахаренку О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) по                                                

вул. Вокзальній, 18-г”. Проект рішення за реєстраційним № 2793. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2877 “Про надання Знахаренку О.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність (шляхом викупу) по вул. Вокзальній, 18-г” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Асоціації ‟Торговельно-виробничій асоціації ‟Сервіс-Монтаж” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (шляхом викупу) по вул. Яновського, 112-к”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1987. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2878 “Про надання Асоціації ‟Торговельно-

виробничій асоціації ‟Сервіс-Монтаж” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом 

викупу) по вул. Яновського, 112-к” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. В’ячеслава Чорновола, 50-а”. Проект рішення за реєстраційним № 482. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2879 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. В’ячеслава 

Чорновола, 50-а” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Волкова, 9-а”. Проект рішення за реєстраційним № 2794. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2880 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Волкова, 9-а” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Бєляєва, 7-д”. Проект рішення за реєстраційним № 3127. 

 



74 
 

Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), заявив про конфлікт 

інтересів у даному питанні та заявив, що не братиме участі у голосуванні. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2881 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Бєляєва, 7-д” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. В’ячеслава Чорновола, 40/51”. Проект рішення за реєстраційним                       

№ 2973. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2882 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. В’ячеслава 

Чорновола, 40/51” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Велика Перспективна, 9-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3052. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Преображенській (біля скверу ‟Центральний”)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2678. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж Дзюбак Н.А. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Преображенській, 16-г”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2823 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2883 “Про продаж Дзюбак Н.А.                               

земельної ділянки несільськогосподарського призначення                                            

по вул. Преображенській, 16-г” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж Олійнику В.В. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Преображенській, 5”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2795. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2884 “Про продаж Олійнику В.В.                           

земельної ділянки несільськогосподарського призначення                                   

по вул. Преображенській, 5” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення                                               

по вул. Лінія 5-а, на конкурентних засадах (земельних торгах)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2494. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2885 “Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Лінія 5-а, на 

конкурентних засадах (земельних торгах)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

відмову Балясовій Т.Л. у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пушкіна (біля 

будинку № 48)”. Проект рішення за реєстраційним № 2853. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 2886 “Про відмову Балясовій Т.Л. у наданні 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Пушкіна (біля будинку № 48)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 07.02.2019 № 2371”. Проект рішення 

за реєстраційним № 3167. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2887 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 07.02.2019 № 2371” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3215 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2888 “Про внесення змін до рішень Міської 

ради міста Кропивницького” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.01.2014                             

№ 2826”. Проект рішення за реєстраційним № 3261. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2889 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29.01.2014 № 2826” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 07.05.2019 № 2517”. Проект рішення 

за реєстраційним № 3155. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2890 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 07.05.2019 № 2517” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Порядок денний шістнадцятої сесії міської ради вичерпано. 

Надаю слово депутату Артюху О.І. 

 

Артюх О.І., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні колеги! 

Прошу повернутися до розгляду питання “Про передачу                               

Нечипоренку В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гагаріна 

(біля буд. № 12)”. Проект рішення за реєстраційним № 2915. Я розібрався у 

питанні. На вказаній земельній ділянці є місце під розміщення гаража. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Артюха О.І. повернутися до 

голосування щодо питання “Про передачу Нечипоренку В.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Гагаріна (біля буд. № 12)”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2915. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до повторного розгляду питання порядку денного “Про 

передачу Нечипоренку В.В. безоплатно у власність земельної ділянки                               

по вул. Гагаріна (біля будинку № 12)”. Проект рішення за реєстраційним                      

№ 2915. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2891 “Про передачу Нечипоренку В.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гагаріна (біля                                           

будинку № 12)” (додається).  

 

Санасарян Р.Р., депутат міської ради (голова фракції Радикальної 

Партії Олега Ляшка): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до розгляду проектів рішень міської ради за 

реєстраційними номерами: 

№ 3288 “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Космонавта Попова (біля магазину ‟АТБ-маркет”) 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом”; 

№ 3289 “Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Кропивницького (біля розвантажувального 

майданчика ринку ‟Полтавський”) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Санасаряна Р.Р. повернутися до 

голосування щодо проекту рішення за реєстраційним № 3288. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання “Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 

засадах (земельних торгах) по вул. Космонавта Попова (біля магазину                         

‟АТБ-маркет”), та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3288.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2892 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Космонавта Попова 

(біля магазину ‟АТБ-маркет”) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Санасаряна Р.Р. повернутися до 

голосування щодо проекту рішення за реєстраційним № 3289. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного “Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 
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конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Кропивницького (біля 

розвантажувального майданчика ринку ‟Полтавський”) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом”. Проект рішення за реєстраційним № 3289. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2893 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Кропивницького (біля 

розвантажувального майданчика ринку ‟Полтавський”) та включення 

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом” (додається).  
 

Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція ‟Рідне місто”, 

депутатська група ‟Рідний край”): 

Прошу повернутися до перегляду питання ‟Про передачу Моцному Р.В. 

та Олійник Н.М. безоплатно у власність земельної ділянки по                                 

вул. Шульгиних, 32-ж” (проект рішення за реєстраційним № 3257), тому при 

його прийнятті допущено технічну помилку.  

 

Мосін О.В., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, проінформував, що при розгляді питання “Про передачу 

Моцному Р.В. та Олійник Н.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Шульгиних, 32-ж” було допущено помилку. Пояснив, що першочерговий 

проект рішення, винесений на розгляд міської ради, був підготовлений 

відповідно до технічної документації.  

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), заявив, що є обмеження відносно 

площі земельної ділянки, яку можна виділяти під будівництво гаража.  

 

Мосін О.В. пояснив, що депутати можуть ознайомитися з технічною 

документацією у сесійній залі, відносно майна оформлено право спільної 

сумісної власності.  

 

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради, звернула 

увагу, що у проекті рішення зазначений вид власності ‒ спільна сумісна 

власність, тому, враховуючи звернення громадян, міська рада має право 
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передати їм у власність земельну ділянку згідно з підготовленим проектом 

рішення. 

 

Цертій О.М. не погодився із проектом рішення міської ради за 

реєстраційним № 3257.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Волкожі Т.П.  повернутися 

до голосування щодо проекту рішення за реєстраційним № 3257 ‟Про 

передачу Моцному Р.В. та Олійник Н.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Шульгиних, 32-ж”. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Відносно запропонованого проекту рішення роз’яснення вже надані. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект рішення за 

реєстраційним № 3257 ‟Про передачу Моцному Р.В. та Олійник Н.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Шульгиних, 32-ж” в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Не прийнято. 

 

Сергієнко Г.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до розгляду проекту рішення міської ради за 

реєстраційним № 2678 ‟Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Преображенській (біля скверу 

‟Центральний”)”. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Сергієнка Г.В. повернутися до 

голосування відносно проекту рішення міської ради за реєстраційним № 2678 

‟Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки по вул. Преображенській (біля скверу ‟Центральний”)”. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

Ларін А.С., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні колеги! 

Прошу повернутися до голосування відносно проекту рішення міської 

ради за реєстраційним № 2651 “Про передачу Задворньому В.К. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Андріївській (біля будинку 10-а)”. У 

попередньому голосуванні за даний проект рішення не вистачили одного 

голосу для його підтримки. Проект рішення стосується передачі у власність 

земельної ділянки. Якщо ми не підтримаємо цей проект рішення, то створимо 

підстави Задворньому В.К. для звернення до суду, оскільки порушуються його 

права. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Надійшла пропозиція від депутата Ларіна А.С. повернутися до 

голосування відносно питання “Про передачу Задворньому В.К. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Андріївській (біля будинку 10-а)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2651. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях: 
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Фракція/група         За  Пр Утр Н/г Раз  

 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”      0     0     0     0     0  

‟НАШ КРАЙ”        5     0     0     0     5  

Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”    1     0     0     0     1  

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП”  1     0     0     1     2  

Радикальна Партія Олега Ляшка     1     0     0     0     1  

‟Об’єднання ‟САМОПОМІЧ”      1     0     0     0      1  

‟Рідне місто”        3     0     0     0     3  

‟ВО ‟Свобода”        0     0     0     2     2  

Позафракційні        9     0     0     1    10  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Різне”. 

Чи є бажаючі виступити? Немає. 

 

Шановні депутати! 

Питання, включені до порядку денного шістнадцятої сесії Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання, розглянуті. 

Дякую за роботу. 

 

Шістнадцята сесія Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання оголошується закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 


